
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 20.03. - 24. 03. 2023

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T29

Skladba: Věta jednoduchá a souvětí; větné členy.

Strukturovaný životopis

Čtení s porozuměním

Bezpečně určuji větu jednočlennou, dvojčlennou a
poznám větný ekvivalent. Určuji ZSD. Procvičuji
větné členy.

Představím spolužákům mnou vytvořený
strukturovaný životopis.

Trénuji práci s textem.

MATEMATIKA
(Němcová)

T29
opakování geometrie, věty o podobnosti

zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T29

Unit 4: Feeling sick
str.74-77

Popíšu nemoci, jejich symptomy a léčbu.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T29

Unit 2: Food



ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T29

Unit 3 - Hire me Talking about careers

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T29
https://www.verbformen.de/konjug
ation/indikativ/praeteritum/sein.ht

m

● Opakování - modální slovesa - časování -
aktivita

● Nová slovní zásoba - Freizeit, Ferien, slovesa -
rozlišujeme na silná a slabá, pracujeme s
digi-nástroji, opakujeme préteritum - tvoření
minulého času.

➔ Pracuji s digi nástrojem pro vyhledání minulého
času.

➔ Vytvořím věty s müssen, können, dürfen.
➔ Vytvořím věty s war, warst,war, waren, wart,

waren.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T29

Einheit 12: In den Ferien
Präteritum Rozšířím si slovní zásobu na téma volný čas/slovesa

činností. Procvičím si präteritum u sloves
war/hatten. Tvořím präteritum u pravidelných
sloves.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T29

Biologie člověka Kožní soustava- zopakujeme a pustíme se do nového
tématu nervová soustava

DĚJEPIS
(Dvořák)

T29

První republika - skupinová práce

ZEMĚPIS
(Doležel)

T29

Světové zemědělství



FYZIKA
(Doležel)

T29
Radioaktivita a její využití + ochrana

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T29

Trestní právo

CHEMIE
(Madarázsová)

T29
pátek - test

Deriváty uhlovodíků (kyslíkaté, dusíkaté, halogenderiváty). - rozumím rozdělení derivátů uhlovodíků,
- vyjmenuji zástupce z jednotlivých skupin,
- znám jejich vlastnosti a využití.

INFORMATIKA
(Šebesta)

T29

Modelování v programu Blender Pohyb po osách, otáčení

DALŠÍ VÝCHOVY

T29

INFORMACE PRO RODIČE
T29 Milí žáci a rodiče,

vybíráme peníze na třídní mikiny, které si žáci sami navrhovali. Také cenu si volili individuálně (835,- Kč, 599,- Kč).

V pondělí 20.3. se bude psát v první vyuč. hodině matematický klokan.

23-24.3 - Jeden svět - projekce filmů + diskuze



24.3. - Bazárek - jste srdečně zváni! Informace viz web školy.

Pohodový týden přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


